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Bod č. 382/18 

Rada města vzala na vědomí kontrolu plnění svých dříve přijatých usnesení. 
 

1. Rada města rozhodla o uzavření Dodatku č. 1  ke Smlouvě o dílo č. ORM/36/2020/Če  
z 28.07.2020, uzavřené mezi městem Klatovy a firmou Lesní stavby s.r.o. na akci „Revitalizace 

parku Vodojem – Husovy sady v Klatovech“. Předmětem dodatku je změna termínu dokončení 
díla (část 2).  

 

2.  Rada města rozhodla o pozastavení akce “Revitalizace parku Vodojem – Husovy sady 

v Klatovech“- část 1 s tím, že akce bude upřesněna dle diskuse.  

                                                                                               Zodpovídá: p. Ing. M. Kříž 

 

Bod č. 383/18 

1. a)  Rada města doporučila ZM schválit výkup pozemků stp. č. 37/1 v k. ú. Kydliny,  pp. č. 
 420/8,  420/9 v k. ú. Křištín, pp. č. 791/2, 792/6 v k. ú. Habartice u Obytců o celkové 
 výměře 709 m2 od Státního statku Jeneč, s. p. v likvidaci, Třanovského 622/11, Praha 6, 
 Řepy, 163 00 za celkovou cenu smluvní 38.976,00 Kč bez DPH do majetku města Klatovy. 

 b) Rada města souhlasila s úhradou nákladů spojených s převodem. 
 

2. Rada města doporučila ZM schválit prodej obecních nemovitostí - stp. č. 2141/1 vč. stavby 
řadové garáže v k. ú. Klatovy . . , ,  za 

smluvní cenu 250.000,00 Kč bez DPH. 
   

3. a)  Rada města doporučila ZM schválit výkup id. ¼ z celku pp. č. 1018 v k. ú. Luby od 
 , ,  za cenu smluvní 40,00 Kč/m2, 

 celkem cca 19.960,00 Kč bez DPH do majetku města Klatovy. 

 b)  Rada města doporučila ZM schválit výkup id ¼ z celku pp. č. 1018 v k. ú. Luby od  
 , ,  za cenu smluvní 40,00 Kč/m2, celkem cca 

 19.960,00 Kč bez DPH do majetku města Klatovy. 
 c)  Rada města doporučila ZM schválit směnu id. ½ z celku pp. č. 1018 v k. ú. Luby z 

 vlastnictví Českého Realu a. s., zast. Ing. Kockem, Antala Staška 1670/80, 140 00 Praha - 
 Krč za část obecního pozemku pp. č. 1161 o výměře cca 998 m2 v k. ú. Luby ve vlastnictví 
 města Klatovy bez finančního doplatku. 

 d)  Rada města doporučila ZM schválit směnu pp. č. 1025 o výměře 3 204 m2 a pp. č. 1019 o 
 výměře 10 335 m2 v k. ú. Luby ve vlastnictví , ,  
 –   za část obecního pozemku pp. č. 1161 o výměře 13 539 m2 v k. ú. Luby 
 ve vlastnictví města Klatovy bez finančního doplatku. 

 

4. Rada města doporučila ZM schválit úplatný převod (výkup) pozemku pp. č. 11/19 v k. ú. 
Habartice u Obytců o celkové výměře 180 m2 od Státního pozemkového úřadu, Husinecká 
1024/11a, Praha-Žižkov do majetku města Klatovy. 

 

 

 

USNESENÍ č. 18 

ze zasedání Rady města Klatov konaného dne 15. září 2020 
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5. Rada města doporučila ZM schválit uznání vlastnického práva k části obecní pp. č. 2596/1 o 
výměře 476 m2 v k. ú. Klatovy formou souhlasného prohlášení mezi právními nástupci účastníků 
kupní smlouvy z r. 1975, tj. městem Klatovy jako právním nástupcem ČR - MěNV Klatovy na 
straně jedné a  

  

   

  

  

  

 

 

 

  
všichni jako právní nástupci  na straně druhé. 

 

6. Rada města doporučila ZM revokovat UZM z 30.06.2020 a schválit 5 žadatelům prodej 

pozemků v k. ú. Drslavice u Tupadel určených k zástavbě rodinným domem dle nového GP: 
 a) pp. č. 147/19 o výměře 532 m2,  

 b) pp. č. 147/20 o výměře 531 m2,   

 c) pp. č. 147/21 o výměře 537 m2,  

 d) pp. č. 147/22 o výměře 551 m2,  

 e) pp. č. 147/23 o výměře 508 m2, 

 Celkem            2.659 m2 

 vše s vyvolávací cenou ve výši ceny obvyklé 500,00 Kč/m2 bez DPH + úhradu nákladů na 
vybudování elektro přípojky, příp. vodovodu.  

 

7. Rada města rozhodla o přijetí daru elektropřípojky na pp. č. 713/2, 713/3, 720/2, 720/14, 
720/17, 720/26, 879/2 v k. ú. Luby do majetku města od Drůbežářského závodu Klatovy, a. s., 
5. května 112, Klatovy. 

 

8. Rada města neschválila vyhrazení parkovacího místa pro žadatele – ,  
 , ,  na parkovací ploše pp. č. 1410/4 v k. ú. Klatovy. 

 

9. a) Rada města souhlasila s realizací akce a s vydáním územního souhlasu a souhlasu 
 s provedením  stavebního záměru: „Bytové domy Pod Hůrkou Klatovy + parkovací dům“ 
 na obecních stp. č. 2852 a částech pp. č. 1386/1, 1386/7, 1397/2, 1408/1, 1410/7, 3538/2  

  v k. ú. Klatovy dle předložené dokumentace. 
 b)  Rada města souhlasila s odstraněním staveb takto: 

  - stavby bývalého olejového hospodářství na pp. č. 1408/1 a 3538/2 v k. ú. Klatovy dle   

   předložené dokumentace: „Sklad LTO – odstranění stavby“, 
  - stavby bývalého tescobaráku na pp. č. 1386/1 a 1410/7 v k. ú. Klatovy dle předložené   

   dokumentace: „Bývalé zařízení staveniště – odstranění stavby“. 
 

10. a) Rada města rozhodla o udělení výjimky z Pravidel RM pro povolování výkopů  pro 
 GASSPO, spol. s r. o. Klatovy a souhlasila s provedením výkopových prací na obecních pp. 
 č. 967/6, 967/13, 968/8, 968/60 v k. ú. Klatovy pro realizaci akce: „Klatovy, 
 Domažlické předměstí, II. etapa – stavební úpravy NTL plynovodu a přípojek plynu“  od 
 05.10.2020 do 11.12.2020, za vhodných klimatických podmínek, které nebudou  bránit 
 provizorní úpravě povrchu po výkopech, s podmínkami HO. 
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 b) Rada města odložila rozhodnutí o zřízení mezideponie pro firmu GASSPO, spol. s r. o. po 

 dobu realizace stavby „Klatovy, Domažlické předměstí, II. etapa –  stavební úpravy NTL 

 plynovodu a přípojek plynu“ a uložila HO předložit RM doplňující informace dle diskuse.  
 

11.  Rada města rozhodla o udělení výjimky z Pravidel RM pro povolování výkopů pro T-Mobile 

Czech Republic a. s. a souhlasila se zásahem do chráněných komunikací z asfaltových 
povrchů – křižovatky ulic Voříškova a Macharova na pp. č. 3516/1 a 3527/1 v k. ú. Klatovy, 
ul. Voříškova – u Jungmannovy ulice a ul. U Plynárny na pp. č. 1328/4 v k.ú. Klatovy pro 

uložení optických kabelů v rámci akce:„INS_FTTH_CZ_0741_86005_KLATOVY –  

 2. etapa“. 
 

 Rada města uložila HO jednat s T-Mobile Czech Republik a.s. o realizaci akce v křižovatce 
ul. Voříškova – ul. Čechova v koordinaci s akcí města oprava ul. Voříškova u železničního 
přejezdu a o závěrech informovat RM..   

 

12. a) Rada města souhlasila s realizací akce a s vydáním územního rozhodnutí (souhlasu) na  
 stavbu: „Rekonstrukce SCZT – varianta 2a-2PK + varianta 0 Plynová kotelna v HVS“ na 
uložení nového plynovodu, plynové přípojky a sloupku na obecní pp. č. 3407/8, 217, 235/1, 
stp. 2189 v k. ú. Klatovy dle předložené dokumentace, s podmínkami HO. 

 

 b) Rada města rozhodla o udělení výjimky z Pravidel RM pro povolování výkopů pro 
Klatovskou teplárnu, a. s. a souhlasila se zásahem do chráněné komunikace – asfaltového 
chodníku v Bezručově ulici na obecní pp. č. 3407/8 v k. ú. Klatovy pro uložení plynové 
přípojky v rámci akce: „Rekonstrukce SCZT – varianta 2a-2PK + varianta 0 Plynová kotelna 
v HVS“. 

  

13. a) Rada města souhlasila s realizací akce a s vydáním územního rozhodnutí (souhlasu) na 
stavbu: „Rekonstrukce SCZT – varianta 2a-2PK + varianta 0 Horkovod“ na uložení nových 
horkovodních přípojek na obecní pp. č. 218/6, 3442, 181/1, 212/1, 217, 223/6, 222/2, 
222/1v k. ú. Klatovy dle předložené dokumentace, s podmínkami HO a TSMK. 

 a 

 b) Rada města rozhodla o udělení výjimky z Pravidel RM pro povolování výkopů pro 
Klatovskou teplárnu, a. s. a souhlasila se zásahem do chráněných komunikací – asfaltového 
chodníku v Masarykově ulici a vozovky v ulicích Koldinova a Wolkerova  v pp. č. 217, 
3442 a 218/6 v k. ú. Klatovy pro uložení horkovodních přípojek v rámci akce: 
„Rekonstrukce SCZT – varianta 2a-2PK + varianta 0 Horkovod“. 

 

14. Rada města rozhodla o udělení výjimky z Pravidel RM pro povolování výkopů pro  a 
, ,  a souhlasila se zásahem do chráněné 

komunikace – asfaltového chodníku v Akátové ulici na pp. č. 3204/31 v k., ú. Klatovy pro 
zřízení nového vjezdu, s podmínkami HO. 

 

15. Rada města souhlasila s realizací akce a s vydáním územního rozhodnutí (souhlasu) na 
stavbu: „Klatovy, Markyta, parc. č. 2216/4 – NN“ na obecní pp. č. 3578/4, 3578/5 v k. ú. 
Klatovy dle předložené dokumentace s podmínkami HO, popř. TSMK. 

 

16. Rada města rozhodla o ukončení nájemní smlouvy dohodou na pp. č. 2490/18 v k. ú. 
Klatovy o celkové výměře 40 m2, uzavřené mezi městem Klatovy a , 

, , k 31.08.2020.  

         Zodpovídá: pí Ing. D. Pleskotová 
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Bod č. 384/18 

1. Rada města rozhodla o výjimce z Pravidel pro zadávání veřejných zakázek malého rozsahu 
města na akci „Oprava povrchů pp. č. 1410/8 Pod Hůrkou, Klatov“ a rozhodla o uzavření SoD 
na tuto akci s firmou FINAL KOM s.r.o. za cenu 781.253,00 Kč bez DPH, 945.316,13 Kč vč. 
DPH. 

 Rada města uložila ORM uzavřít s vybranou firmou Smlouvu o dílo.  
 

2. Rada města rozhodla o výjimce z Pravidel RM pro povolování výkopů pro FINAL KOM s.r.o. a 
souhlasila s provedením stavebních úprav na obecní pp. č. 1410/8 v k.ú. Klatovy pro realizaci 
akce: „Oprava povrchů pp. č. 1410/8 Pod Hůrkou, Klatovy“ od 29.09.2020 do 30.11.2020, za 
vhodných klimatických podmínek.  

        Zodpovídá: pí Ing. D. Pleskotová 

Bod č. 385/18 

1. Rada města rozhodla o výjimce z pravidel pro zadávání VZMR města Klatov a rozhodla  
o přidělení VZMR na akci  
č. 1:  „Dodávka digitálních učebních pomůcek – Základní škola Klatovy, Tolstého 765“   

  dodavateli KINETIC KT spol. s r.o., Vídeňská 841, 339 01 Klatovy, IČ 49788540, 
 č. 2: „Dodávka digitálních učebních pomůcek – Základní škola Klatovy, Plánická ul. 194“ 

dodavatelům KINETIC KT spol. s r.o., Vídeňská 841, 339 01 Klatovy, IČ 49788540 a 

AUTOCONT a.s., Chebská 73/48, 360 06 Karlovy Vary, IČ 04308697 – dle předložené 
zprávy,  

 č. 3: „Dodávka digitálních učebních pomůcek – Základní škola Klatovy, Čapkova ul. 126“ 

dodavatelům dle předložené zprávy, 
 č. 4: „Dodávka digitálních učebních pomůcek – Masarykova základní škola Klatovy,  
 tř. Národních mučedníků 185“ dodavateli KINETIC KT spol. s r.o., Vídeňská 841, 339 01 

Klatovy, IČ: 49788540. 
 

2. Rada města uložila základním školám objednat u vybraných dodavatelů digitální učební 
pomůcky dle předložené technické specifikace za celkovou cenu  

 č. 1: Základní škola Klatovy, Tolstého 765“ za celkovou cenu 762.709,00 Kč vč. DPH,  
 č. 2: Základní škola Klatovy, Plánická ul. 194“ za celkovou cenu 804.186,00 Kč vč. DPH, 
 č. 3: Základní škola Klatovy, Čapkova ul. 126“ za celkovou cenu 633.489,00 Kč vč. DPH, 
 č. 4: Masarykova základní škola Klatovy, tř. Národních mučedníků 185“ za celkovou cenu 

602.948,00 Kč vč. DPH. 
 Zodpovídá: pí Ing. D. Pleskotová 

     pí Ing. A. Kunešová 

 

Bod č. 386/18 

Rada města vzala na vědomí zápis z jednání majetkové komise z 07.09.2020. 

 

Bod č. 387/18 

1. Rada města schválila závěry z projednání výsledků hospodaření města a řízených organizací za  
1. pololetí 2020 a ukládá vedoucím odborů a ředitelům příspěvkových organizací tyto závěry 
plnit dle Přílohy. 

2.  Rada města schválila úpravu Plánu hospodaření MěÚSS Klatovy a hospodářské činnosti města 
pro rok 2020. 

3.  Rada města schválila nový objem prostředků na platy MěÚSS pro rok 2020 jako změnu 

 závazného ukazatele hospodaření MěÚSS pro rok 2020. 
        Zodpovídá: pí Ing. H. Chalupová 
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Bod č. 388/18 

l. Rada města v souladu s ustanovením § 85 písm. j) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní 
zřízení), ve znění pozdějších předpisů schválila přijetí úvěru pro město Klatovy s maximálním 
úvěrovým rámcem ve výši 100.000 tis. Kč. 

2.  Rada města schválila uzavření Smlouvy o kontokorentním úvěru s UniCredit Bank Czech 

Republic and Slovakia, a. s., Želetavská 1525/I, 140 92 Praha 4 – Michle, 

 IČO 64948242 s pohyblivou úrokovou sazbou tvořenou součtem referenční sazby 1 M PRIBOR 

a pevné přirážky (marže) banky ve výši 0,10 % p. a. z jistiny úvěru. 
3. Rada města schválila dle vyhl. č. 107/2005 Sb., v platném znění, normativy školního stravování 

s účinností od 01.09.2020. 

         Zodpovídá: pí Ing. H. Chalupová 

                  pí Ing. A. Kunešová 

Bod č. 389/18 

Rada města doporučila ZM schválit rozpočtové opatření č. 4/2020. 
        Zodpovídá: pí Ing. H. Chalupová 

 

Bod č. 390/18 

Rada města v působnosti valné hromady Klatovské teplárny, a.s. se seznámila s doplňujícími 
informacemi k obchodně – technickým nabídkám na Dodávku teplené energie prostřednictvím 
kogenerační jednotky a souhlasí s dalším postupem při realizaci výběrového řízení.  

         Zodpovídá: p. Ing. P. Beránek 

 

Bod č. 391/18 

Rada města schválila Masarykově základní škole Klatovy, tř. Národních mučedníků 185 podle § 23 
odst. 5 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném 
vzdělávání (školský zákon), v platném znění, výjimku z počtu žáků ve třídě. 
  Zodpovídá: pí Mgr. E. Salvetrová 

 

Bod č. 392/18 

Rada města projednala zápis z jednání bytové komise z 08.09.2020 a přijala tyto závěry: 
k bodu 4.1. schválila uzavření nájemní smlouvy k bytu č. 18, 1+KK s příslušenstvím na adrese 

  Klatovy, Plánická 836/IV, s pí , bytem Klatovy, , 
  na dobu určitou 1 rok, 

k bodu 4.2. schválila uzavření nájemní smlouvy k bytu č. 2, 1+1 s příslušenstvím na adrese  
  Klatovy, Václavská 122/I, s pí , bytem ,   

  , na dobu určitou 1 rok, 

k bodu 5.1.  RM schválila uzavření smlouvy o ubytování k ubytovací jednotce č. 11, na adrese 
  Klatovy, Zahradní 743/III, s pí , trvale bytem Klatovy,  
  , na dobu určitou 3 měsíce, pod podmínkou uzavření dohody o skončení  
  nájmu k b.č. 19, na adrese , , 

k bodu 5.2. schválila uzavření smlouvy o ubytování k ubytovací jednotce č. 23, na adrese  
  Klatovy, Zahradní 743/III, s pí  trvale bytem , na dobu 
  určitou 3 měsíce, 

k bodu 5.3.  schválila uzavření smlouvy o ubytování k ubytovací jednotce č. 30, na adrese  
  Klatovy, Zahradní 743/III, s p. , trvale bytem  , 
   na dobu určitou 3 měsíce, 

   schválila uzavření nájemní smlouvy k bytu č. 19, na adrese Klatovy, Niederleho  
  272/III  s pí , trvale bytem nám. ,  na dobu určitou 
  3 měsíce, pod podmínkou uvolnění předmětného bytu-odstěhováním pí . 
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k bodu 6.1. schválila uzavření nájemní smlouvy k bytu č. 16, 1+KK s příslušenstvím, na adrese 

  Klatovy, Plánická 125/V, s p. , trvale bytem ,  
  na dobu určitou 1 rok s automatickou prolongací. 
 Zodpovídá: pí Ing. J. Kurcová 

 

Bod č. 393/18 

Rada města projednala zápis z jednání komise pro nebytové prostory č. 2/2020 z 07.09.2020 a 

přijala tyto závěry: 
1. neschválila uzavření nájemní smlouvy na nebytový prostor nám. Míru 60/I (veřejná WC pod 

Černou věží), Klatovy, s p. , účel využití – provoz veřejných WC, 

2. schválila výpověď z nájmu  nebytového prostoru Tajanov č.p. 54 společnosti Kronen Praha, spol.  
 s r.o., se sídlem K Šeberovu 518, Praha 4 – Šeberov.  
 Zodpovídá: pí Ing. J. Kurcová 

Bod č. 394/18 

Rada města doporučila ZM schválit prodej uvolněné bytové jednotky č. 782/2, Jiráskova 782/II, 
Klatovy.  

 Zodpovídá: pí Ing. J. Kurcová 

    Bod č.Bod č. 394/18
Bod č. 395/18 

Rada města doporučila ZM schválit Dodatek č. 3 ke zřizovací listině Městského ústavu sociálních 

služeb Klatovy, příspěvkové organizace, v předloženém znění.  
 Zodpovídá: pí Bc. A. Kleinerová 

 

Bod č. 396/18 

Rada města ve smyslu § 102 odst. 3 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, v platném znění, schválila 

texty předložených uzavíraných smluv:  
Nájemní smlouva mezi městem Klatovy, zastoupené Správou nemovitostí Klatovy s.r.o., 
zastoupenou jednatelkou Ing. Jindřiškou Kurcovou (pronajímatel) a SH ČMS – Okresním 
sdružením hasičů Klatovy, zastoupené starostou Josefem Veithem (nájemce).  
Předmět smlouvy: nebyt. prostor 9/IV Klatovy - poř. č. 670. 
 

Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace mezi městem Klatovy, zastoupené starostou města  
Mgr. Rudolfem Salvetrem (příjemce dotace) a městem Švihov, zastoupené starostou  
PaeDr. Václavem Petrusem (poskytovatel dotace). 

Předmět smlouvy: služby sociální prevence – poř. č. 671.  
 

Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace mezi městem Klatovy, zastoupené starostou města  
Mgr. Rudolfem Salvetrem (příjemce dotace) a obcí Týnec, zastoupenou starostkou Alenou 
Václavíčkovou (poskytovatel dotace).  

Předmět smlouvy: služby sociální prevence – poř. č. 672.  
 

Dodatek č. 3 ke Smlouvě o výpůjčce uzavřené 03.12.2003 mezi městem Klatovy, zastoupené 
starostou města Mgr. Rudolfem Salvetrem (půjčitel) a MěÚSS, příspěvkovou organizací, 
zastoupenou ředitelkou Bc. Alenou Kleinerovou (vypůjčitel). 
Předmět smlouvy: změna čl. 1 „smlouvy“ – poř. č. 673. 
 

Dodatek č. 1 ke smlouvě o dilo č. ORM/36/2020/Če z 28.07.2020 mezi městem Klatovy, 
zastoupené starostou města Mgr. Rudolfem Salvetrem (objednatel) a společností Lesní stavby, s.r.o. 
Nýrsko, zastoupenou jednatelem Václavem Svobodou (zhotovitel). 
Předmět dodatku:  změna č. 4.2., 4.4., 4.5. „smlouvy“ – poř. č. 674. 
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Dohoda o ukončení smlouvy o nájmu mezi městem Klatovy, zastoupené starostou města  
Mgr. Rudolfem Salvetrem (pronajímatel) a , ,   
(nájemce). 
Předmět dohody: pp.č. 2490/18 – poř. č. 675.    
 

Souhlasné prohlášení mezi městem Klatovy, zastoupené starostou města Mgr. Rudolfem Salvetrem  
a společností Šumavské vodovody a kanalizace a.s., zastoupenou předsedou představenstva 
Václavem Kutilem. 
Předmět: vlastnictví vodovodního řadu – poř. č. 676.  
 

Smlouva o výpůjčce mezi městem Klatovy, zastoupené starostou města Mgr. Rudolfem Salvetrem 
(půjčitel) a , ,  (vypůjčitel). 
Předmět smlouvy: pp.č. 416/2 – poř. č. 677.  
 

Smlouva o výpůjčce mezi městem Klatovy, zastoupené starostou města Mgr. Rudolfem Salvetrem 
(půjčitel) a manž.  a , ,  (vypůjčitel). 
Předmět smlouvy: pp.č. 416/2 – poř. č. 678.  
 

Dodatek č. 2 ke smlouvě o dílo č. ORM/35/2019/Če z 20.01.2020 mezi městem Klatovy, 
zastoupené starostou města Mgr. Rudolfem Salvetrem (objednatel) a společností Lesní stavby, s.r.o. 
Nýrsko, zastoupenou jednatelem Václavem Svobodou (zhotovitel). 
Předmět smlouvy: změna přílohy č. 2 „smlouvy“ – poř. č. 679.   
 

Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo č. ORM/1/2020/Čer z 14.01.2020 mezi městem Klatovy, zastoupené 
starostou města Mgr. Rudolfem Salvetrem (objednatel) a Janem Nepasickým – zpracování kamene, 
restaurátorské práce Plzeň (zhotovitel). 
Předmět dodatku: změna čl. 5.1.1 „smlouvy“ – poř. č. 680.  
 

Dodatek č. 1 ke kupní smlouvě č. ORM/37/2020/Če z 30.07.2020 mezi městem Klatovy, zastoupené 
starostou města Mgr. Rudolfem Salvetrem (kupující) a Bc. Michalem Vovesem, Plzeň (prodávající). 
Předmět dodatku:  změna čl. 3.1., 4.1. „smlouvy“ – poř. č. 681.  
 

Dodatek č. 3 ke smlouvě o dílo č. ORM/23/2020/Če z 18.05.2020 mezi městem Klatovy, 
zastoupené starostou města Mgr. Rudolfem Salvetrem (objednatel) a společností Silnicemi Klatovy 
a.s., zastoupenou ředitelem společnosti Bc. Pavlem Panuškou (zhotovitel).  
Předmět dodatku: změna čl. 5.1. – poř. č. 682. 
 

Dodatek o poskytování cash-poolingu fiktivního pro samostatný právní subjekt mezi městem 
Klatovy, zastoupené starostou města Mgr. Rudolfem Salvetrem (klient) a Komerční bankou a.s., 
Praha (banka). 

Předmět dodatku: změna přílohy č. 1 „dohody“ – poř. č. 683. 
 

Nájemní smlouva mezi městem Klatovy, zastoupené starostou města Mgr. Rudolfem Salvetrem 

(pronajímatel) a Technickými službami města Klatov, zastoupenými ředitelem Peterem Pošefkou 
(nájemce). 
Předmět smlouvy: komunální vozidlo LADOG – poř. č. 684. 
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Pojistná smlouva o skupinovém úrazovém pojištění podle sazby 3 UX mezi městem Klatovy, 
zastoupené starostou města Mgr. Rudolfem Salvetrem (pojistník) a společností Kooperativa 

pojišťovna a.s., Vienna Insurance Group, Praha (pojistitel). 

Předmět smlouvy: skupinové úrazové pojištění – poř. č. 685. 
 

Bod č. 397/18       
Rada města vzala na vědomí svodku událostí městské policie za měsíc srpen 2020.  
 

Bod č. 398/18 

Rada města schválila předložený program zasedání zastupitelstva města, konané 22.09.2020. 
 

Bod č.  399/18 

1. Rada města nechválila p. .  finanční příspěvek na vydání publikace 

„Z rodinné kroniky“. 

2. Rada města schválila p. , , , Nakladatelství 
Českého lesa poskytnutí mimořádné dotace ve výši 10.000 Kč na podporu knižního 
projektu „Páni z Rýzmberka, Skály a Švihova“. 

3. Rada města neschválila Základní škole speciální a Praktické škole Diakonie ČCE Merklín 

finanční dar na činnost. 
Rada města uložila kanceláři místostarosty Ing. M. Kříže písemně informovat žadatele a uzavřít 
veřejnoprávní smlouvu.  

        Zodpovídá: pí J. Koželuhová 

 

Bod č. 400/18 

Rada města uložila starostovi města zabývat se připomínkami z diskuse. 

  

 

 

 

 

 

 Mgr. Rudolf  Salvetr      Ing. Václav Chroust  
             starosta města                         místostarosta                                            

 

             

       Ing. Martin Kříž  
            místostarosta 


